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Aanwezig:  Bestuur 2014-2015: Vivianne Weijnen, Sanneke de Feiter, Bente van 1 
Enckevort, Renske Willems, Maroesjka Bourgondiën, Mirthe Verkooijen 2 

 Kandidaatsbestuur: E. Kalberg, M. Ankersmit, P. de Vries, V. van de 3 
Pol, G. Dodemont, R. van Asperen 4 

 Commissiehoofden: M. Mostard, M. Haasen, M. Böhm, G. Dodemont, 5 
P. de Vries, E. Braat, G. van Loon, M. Kunst 6 

 Raad van Advies: M. Monteiro 7 
  Kascontrolecommissie: P. de Vries 8 

Leden: D. Ruessink, N. Mijnsbergen, J. Zonneveld, Y. Bremer, A. van 9 
der Velden, O. Creemers, L. Peeters, F. Roovers, L. Dellaert, L. Nijboer, 10 
S. van der Meijs, Y. Frankena, T. Egmond, F. Witlox, T. Stift, S. Wajon, 11 
M. Knoeff 12 

  Totaal: 30 13 
 14 
Afwezigheid  15 
bij kennis- 16 
geving: J. Salfischberger (machtigt M. Monteiro), M. Arkink (machtigt D. 17 

Ruessink), J. Chia (machtigt E. Braat), L. van den Heuvel (machtigt M. 18 
Monteiro), M. Grijsen (machtigt N. Mijnsbergen), L. Onnink (machtigt A. 19 
van der Velden), E. Mulder (machtigt J. Zonneveld) 20 

 21 

 22 

1.Opening 23 

Vivianne opent om 18.37 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  24 
 25 

2. Vaststellen agenda 26 

De agenda is vastgesteld.  27 

 28 

3. Goedkeuren notulen 29 

De notulen van 27-05-2014 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 30 
van de spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  31 
 32 
Pagina 2 33 
Regel 22: P. de Vries zegt dat er in plaats van negen mannen, tien mannen 34 
aanwezig waren op de activiteit.  35 
 36 

4. Mededelingen bestuur 37 

a. Secretaris 38 
- Geen mededelingen 39 

 40 
b. Penningmeester: 41 

- Geen mededelingen 42 
 43 
c. PR 44 

Algemene Leden Vergadering 
17-06-2015 
18:30 uur 
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- Op dinsdag 16 juni heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de Fuik. 1 
Naast het gratis fust waren er welkomstshotjes en diverse drankacties. 2 
Ongeveer 55 leden waren aanwezig en de borrel was erg gezellig.  3 

 4 
d. Formeel  5 

- Geen mededelingen 6 
 7 
e. Informeel 8 

- Van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 9 juni heeft de studiereis naar Porto, 9 

Coimbra en Lissabon plaatsgevonden. Aan deze reis namen 48 studenten en 10 

twee docenten deel. Op reis zijn interessante instellingen bezocht en zijn 11 

informele activiteiten ondernomen. Het was een erg geslaagde reis. 12 

- Op donderdag 11 juni heeft de High Wine/Beer plaatsgevonden bij Café van 13 
Ouds. Bij deze activiteit waren 39 deelnemers aanwezig, waarvan 21 kozen 14 
voor wijn en 18 voor bier. In totaal kregen alle deelnemers vijf glazen en 15 
werden bij iedere gang hapjes geserveerd, klaargemaakt door de PUB-16 
commissie. Het was erg geslaagd. 17 

 18 
f. Voorzitter 19 

- Op dinsdag 16 juni heeft het lustrumsymposium plaatsgevonden. 20 
Verschillende sprekers hebben een lezing verzorgd en tussendoor waren er 21 
pauzes voor koffie of thee en een lunchpauze. Voor het symposium waren 67 22 
aanmeldingen, hieronder waren veel niet-leden. De reacties waren positief.   23 

  24 

5. Presenteren Financieel Halfjaarverslag 2014-2015 25 

Vivianne zegt dat ze voor het presenteren van het Financieel Halfjaarverslag 2014-26 
2015 het woord geeft aan Bente. 27 
 28 
Bente zegt dat aan- of opmerkingen over stijl en spelling tot een week na de alv 29 
gemaild kunnen worden. Ze geeft aan dat het verslag per pagina besproken zal 30 
worden.  31 
 32 
Pagina 9 33 
E. Braat zegt dat het resultaat hier niet klopt. Ze zegt dat ze het een aantal keer heeft 34 
nagerekend en dat ze in plaats van op €27,77 op €34,99 uitkwam. 35 

- Bente zegt dat ze het aan zal passen.  36 
 37 
Pagina 12 38 
Regel 14: M. Monteiro zegt dat ze twee vragen over de sponsoring heeft. Ze vraagt 39 
of wordt verwacht dat het verschil tussen wat binnen is gekomen en wat is in begroot 40 
nog wel gehaald zal worden.  41 

- Bente zegt dat ze de €2500,00 sowieso zullen halen en dat de overige 42 
€400,00 waarschijnlijk ook gaat lukken. Het verschil op dit moment komt door 43 
de late sponsoring van StudyStore.  44 

- M. Monteiro zegt dat facturen altijd aan het eind van het boekjaar verzonden 45 
worden. Ze vraagt of dit eerder kan. 46 

- Bente zegt dat ze dit bij een aantal facturen kan overwegen, bijvoorbeeld bij 47 
specifieke sponsoring van reizen. Bij StudyStore is het lastiger en alle andere 48 
variabele sponsoring kan ook pas op het eind.  49 
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- M. Monteiro zegt dat de contributie nu wederom later wordt afgeschreven. Ze 1 
zegt dat het slim is dit eerder te doen, zodat er meer ruimte ontstaat. 2 

- Bente zegt dat ze dit inderdaad op zal nemen in haar handboek. Ze vraagt of 3 
ze het ook in het verslag moet zetten.  4 

- M. Monteiro zegt dat het met name handig is voor de penningmeester, dus dat 5 
dat niet nodig is.  6 

 7 
Regel 42: E. Braat zegt dat enkel beschreven wordt wat er is gedaan, maar er wordt 8 
niets over het geld gezegd. Ze zegt dat kan worden toegevoegd dat het geld nog wel 9 
gebruikt zal worden. 10 

- Bente zegt dat ze dit toe zal voegen.  11 
 12 
Regel 22: M. Monteiro vraagt of Bente verwacht dat de €500,00 nog wel komt bij het 13 
uiteindelijke resultaat. 14 

- Bente zegt dat de inkomsten hier alleen de rente zijn en dat ze die al hebben 15 
ontvangen. Ze zullen dit bedrag dus niet halen.  16 

 17 
Pagina 14 18 
Regel 3: E. Braat vraagt of het papier nog op dezelfde manier kan worden verkregen 19 
als voorgaande jaren. 20 

- Bente zegt dat dit nog steeds kan.  21 
 22 
Regel 28: E. Braat zegt dat voor de volledigheid hierbij kan worden vermeld dat vier 23 
prijzen zijn uitgereikt en aan wie dit gelijktijdig wordt betaald. 24 

- Bente zal dit toevoegen.   25 
 26 
Pagina 16 27 
Regel 10: E. Braat zegt dat de GoPro is aangeschaft voor €280,00 voor promotie en 28 
aftermovies. Ze zegt dat ze hier tot nu toe weinig van heeft gezien. Ze vraagt of dit 29 
de €280,00 waard was. 30 

- Bente zegt dat de aftermovies van de reizen hiermee zijn gemaakt en dat van 31 
alle activiteiten een database is aangelegd met filmmateriaal. Dit kan volgende 32 
jaren gebruikt worden als promotiemateriaal. 33 

- E. Braat vraagt of nu dus materiaal voor volgend jaar wordt gemaakt. 34 
- Bente zegt dat dit het geval is.  35 

 36 
Regel 18: E. Braat zegt dat het over bedankjes geven gaat en dat vervolgens een 37 
opsomming wordt gegeven over wat Postelein gratis heeft gekregen. Ze zegt dat ze 38 
dit misschien anders kan verwoorden en erbij kan zetten dat ze hiervoor geen kosten 39 
hebben gemaakt en hiervoor een bedankje hebben gegeven. 40 

- Bente zegt dat ze het anders zal verwoorden.  41 
 42 
E. Braat zegt dat de tegenprestaties bij relaties wordt gezet, maar dat zij dit vorig jaar 43 
uit eigen zak hebben betaald.  44 

- M. Monteiro zegt dat zij het ook uit eigen zak hebben betaald.  45 
- Bente vraagt of ze het uit de boekhouding moet halen. 46 
- Renske zegt dat ze dit wel hadden nagevraagd bij de Raad van Advies.  47 
- E. Braat zegt dat ze het misschien nog aan het 18e bestuur kunnen vragen. 48 
- M. Monteiro zegt dat het wel raar is als de vereniging betaald voor dingen die 49 

informeel gedaan worden met het bestuur. 50 
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- Bente zegt dat het voor de vereniging wordt gedaan en niet voor het bestuur, 1 
maar dat ze het wel uit de boekhouding kan halen. 2 

- E. Braat zegt dat ze dit wel verstandig vindt, aangezien tegenprestaties altijd 3 
door andere besturen worden bedacht en ook qua bedrag erg kunnen 4 
verschillen. 5 

- Bente zegt dat ze het uit de boekhouding zal halen.  6 
 7 
Pagina 17 8 
Regel 10: E. Braat vraagt of de kosten van de ladiesnight nog verwerkt moeten 9 
worden. 10 

- Bente zegt dat dit het geval is. 11 
- E. Braat zegt dat ze het dan niet zo uitgebreid hoeft te noemen, omdat 12 

mensen anders het bedrag meenemen in de berekening van hoeveel is 13 
uitgegeven.  14 

- Bente zegt dat ze het eruit zal halen.  15 
 16 
Regel 16: E. Braat zegt dat hiervan kan worden gemaakt dat het om een incasso van 17 
de truien gaat. 18 

- Bente zal dit toevoegen. 19 
 20 
Pagina 20 21 
Regel 22: E. Braat zegt dat bij drie deelnemers de incasso niet is gelukt. Ze vraagt of 22 
dit door middel van overmaken vervolgens wel is gelukt. 23 

- Bente zegt dat het is gelukt. 24 
- E. Braat zegt dat ze dat erbij kan vermelden. 25 
- Bente zal dit toevoegen.  26 

 27 
Regel 30: E. Braat zegt dat er staat dat Bente geld heeft gepind in Praag voor een 28 
contante betaling. Dit is eigenlijk geld uit de kas waarmee betaald wordt, dus het 29 
maakt niet uit dat het gepind is. Ze zegt dat Bente dit niet specifiek hoeft te 30 
benoemen. 31 

- Bente zegt dat ze het eruit zal halen.  32 
 33 
Pagina 21 34 
Regel 20: E. Braat zegt dat bij de andere activiteiten ook de inkomsten worden 35 
benoemd, dus dat ze dat hier ook kan doen. 36 

- Bente zegt dat de inkomsten van de cantus niet in deze helft van het boekjaar 37 
vielen, dus dat ze die daarom hier heeft weggelaten.  38 

 39 
Pagina 22 40 
Regel 43: M. Monteiro zegt dat bij de skireis €200,00 meer is uitgegeven dan was in 41 
begroot en dat ze hier de reden niet voor kan vinden. 42 

- Bente zegt dat ze specifieke sponsoring al wel heeft gefactureerd, maar dat dit 43 
in deze helft van het boekjaar nog niet binnen was. Dit gaat om €300,00.  44 

 45 
Pagina 26 46 
M. Monteiro zegt dat Bente misschien toch wel kan overwegen de debiteuren in het 47 
verslag te vermelden, net als de sponsoring van de skireis. Als het er wel in wordt 48 
opgenomen ontstaat een realistischer beeld. Ze zegt dat als een factuur wel al 49 
verstuurd is, maar het geld nog niet binnen is, ze het er wel in kan zetten. 50 
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- Bente zegt dat ze alleen maar debiteuren van vorige jaren in eerdere 1 
verslagen heeft gezien.  2 

- M. Monteiro zegt dat het bij dit verslag het wel een realistischer beeld geeft, 3 
dan weet iedereen ook wat er nog binnen gaat komen. 4 

- Bente zegt dat het er wel heel veel zijn en dat ze niet precies weet wanneer ze 5 
de facturen heeft verstuurd en heeft binnen gekregen. Ze zegt dat ze zal 6 
proberen het erin op te nemen.  7 

- M. Monteiro zegt dat het verslag sowieso een scheef beeld geeft, omdat het 8 
halverwege het boekjaar is. 9 

- Bente zegt dat alleen de debiteuren van 2013-2014 langs de post debiteuren 10 
komen. 11 

- M. Monteiro zegt dat ze misschien de debiteuren van dit jaar wel in de 12 
boekhouding kan opnemen en dat als ze binnen zijn, deze er weer uit kunnen 13 
worden gehaald. Dit geeft een overzicht van welke facturen nog openstaan.  14 

- Bente zegt dat dat wel kan, maar dat niet altijd duidelijk is of het om een 15 
debiteur gaat. De inkomsten van de kassen komen ook direct binnen en 16 
kunnen niet op debiteuren worden geplaatst. 17 

- M. Monteiro zegt dat het alleen hoeft bij facturen die naar bedrijven worden 18 
verstuurd. Variabele sponsoring hoeft bijvoorbeeld niet. Als het in de 19 
boekhouding wordt opgenomen, is er ook gelijk een referentienummer. 20 

- Bente zegt dat ze het in het verslag zal opnemen.  21 
 22 
Regel 7: E. Braat vraagt naar het briefje van €50,00 wat waarschijnlijk vals is. 23 

- Bente zegt dat ze geen idee heeft hoe dit kan. Ze zegt dat ze alles wilden 24 
gaan controleren, maar dat dit bijna niet te doen is. Ze zegt dat ze zelf ook 25 
geen verschil heeft gezien tussen briefjes. 26 

- E. Braat zegt dat er veel mis kan gaan als dit vaker gebeurt. Ze zegt dat ze er 27 
misschien voor kunnen kiezen om briefjes van €50,00 en groter niet aan te 28 
nemen, maar dat is weer lastig met bijvoorbeeld het gala.  29 

- Bente zegt dat dit valse briefje waarschijnlijk ook bij het gala of via BaMyPo is 30 
binnengekomen. 31 

- E. Braat zegt dat het het overwegen waard is om groot geld niet aan te 32 
nemen.  33 

- Bente zegt dat ze ook over een UV lamp hebben nagedacht, maar als er een 34 
rij staat, duurt dat te lang. 35 

- E. Braat zegt dat ze dan misschien grotere briefjes gewoon niet aan moeten 36 
nemen. 37 

- J. Zonneveld zegt dat ze de briefjes ook met de hand kunnen controleren.  38 
- Bente zegt dat ze het hier tijdens de bestuursvergadering ook over hebben 39 

gehad en dat ze hebben afgesproken dat als er tijd is, ze hier wel naar zullen 40 
kijken. 41 

- J. Zonneveld zegt dat mensen het ook gewoon moeten accepteren als ze niet 42 
met groter dan €20,00 kunnen betalen.  43 

- M. Monteiro zegt dat ze bij de briefjes van €50,00 misschien wel een stift 44 
kunnen gebruiken. 45 

- J. Zonneveld zegt dat de briefjes van €20,00 het meest worden vervalst. 46 
- M. Monteiro zegt dat ze het dan bij briefjes van €20,00 en van €50,00 kunnen 47 

doen. 48 
- Bente zegt dat ze tot nu toe nog niets gehoord heeft van de bank over het 49 

valse briefje.  50 
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- E. Braat vraagt of het al lang geleden is. 1 
- Bente zegt dat dit 29 maart 2015 was. 2 
- E. Braat zegt dat ze er achteraan moet gaan. 3 
- Bente zegt dat ze dit zal doen.  4 

 5 
Regel 14: M. Monteiro zegt dat veel geld op de lopende rekening staat. 6 

- Bente zegt dat toen net een incasso was binnengekomen en dat normaal 7 
gesproken veel meer op de spaarrekening staat. 8 

 9 
Regel 23: M. Monteiro vraagt hoe het met de twee debiteuren staat. 10 

- Bente zegt dat ze veel heeft gemaild, maar dat ze van beiden nog geen 11 
reactie krijgt. 12 

- M. Monteiro vraagt of ze nog wel lid zijn. 13 
- Bente zegt dat ze nog wel in het ledenbestand staan, maar nooit op 14 

activiteiten aanwezig zijn. 15 
- M. Monteiro zegt dat ze nog aan het verslag kan toevoegen dat ze er actief 16 

mee bezig is. 17 
- Bente zegt dat ze dit zal doen.  18 

 19 
Pagina 28 20 
M. Monteiro zegt dat Bente misschien ook crediteuren in het verslag op kan nemen 21 
vanwege het vertekende beeld dat nu ontstaat. 22 

- Bente zegt dat het de afgelopen twee jaar op deze manier is verwerkt en dat 23 
ze ervoor heeft gekozen hetzelfde te doen. Op de balans zijn ook kosten en 24 
inkomsten die tegen elkaar worden weg gestreept niet te zien, dus dat geeft 25 
ook een vreemd beeld. 26 

- M. Monteiro zegt dat het inderdaad bij crediteuren lastiger is dan bij 27 
debiteuren.  28 

 29 
Bente vraagt of er nog algehele opmerkingen zijn over het verslag. 30 
 31 
M. Monteiro vraagt of er nog dingen zijn die haar als penningmeester zijn opgevallen. 32 

- Bente zegt dat ze af en toe goed moet kijken, omdat de spaarrekening soms 33 
een vertekend beeld kan geven. Soms zit het vermogen namelijk ergens 34 
anders in. 35 

- M. Monteiro zegt dat dat ook goed is om te weten voor de volgende 36 
penningmeester. 37 

 38 
E. Braat geeft haar complimenten voor het verslag. Ze zegt dat het er netjes uitziet. 39 

- Bente bedankt haar hiervoor. 40 
 41 
Bente geeft het woord aan P. de Vries uit de kascontrolecommissie.  42 
 43 
P. de Vries zegt dat op 4 april 2015 de kascontrolecommissie een controle heeft 44 
uitgevoerd ter financiële verantwoording van Postelein. Tijdens deze controle zijn alle 45 
uitgaven en inkomsten verantwoord. Na inachtneming van enkele opmerkingen zijn 46 
de financiële uitgaven en inkomsten van Postelein goedgekeurd door de 47 
kascontrolecommissie.  48 
 49 
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E. Braat zegt dat zij voor de kascontrole de lopende kassen had teruggebracht tot 1 
€50,00.  2 

- Bente zegt dat ze dit zelf ook graag had willen doen, maar dat toen kassen 3 
bezet waren voor activiteiten. 4 

- E. Braat zegt dat ze het wel kan storten naar de hoofdkas, omdat dit de 5 
kascontrole veel tijd scheelt. 6 

- Bente zegt dat het inderdaad een goede tip is.  7 
 8 

6. Presenteren Visieverslag 2014-2015 9 

Vivianne zegt dat ze tijdens de vorige alv de financiële reserves hebben besproken 10 
en dat de aangepaste versie is opgenomen in het Visieverslag. Dit gedeelte zal dus 11 
niet meer besproken worden. Bente zou een planning maken voor het verhogen van 12 
de contributie en dit zal ze toelichten. Vervolgens zal Renske het Visieverslag 13 
presenteren. Het is erg breed geschreven met alle voor- en nadelen en een aantal 14 
aanbevelingen.  15 
 16 
Bente zegt dat ze de planning voor de verhoging van de contributie toe zal lichten. In 17 
juni en juli zal het ledenbestand zo ver mogelijk op orde worden gebracht. Verder 18 
zullen dan de statuten worden nagelezen over de contributieverhoging en zal langs 19 
worden gegaan bij het juridisch loket. Vervolgens zal de contributieverhoging door de 20 
alv moeten en hiervoor moet een voorstel worden geschreven. Op de alv van 21 
december 2015 kan dit plan worden besproken en hierover kan worden gestemd. In 22 
februari of maart kan de contributie van dat jaar worden afgeschreven. Aangezien de 23 
contributie dit jaar in juni wordt afgeschreven, is het niet slim dit in één keer te 24 
vervroegen naar december. Na de afschrijving van de contributie van 2015-2016 25 
kunnen de leden worden ingelicht over de contributieverhoging. Zij moeten 26 
bedenktijd krijgen over of ze nog lid willen blijven. Na deze massamail, moeten ook 27 
de informatievoorzieningen worden aangepast. Vervolgens kan de 28 
contributieverhoging worden meegenomen in de begroting van 2016-2017 en 29 
moeten de incassogegevens worden aangepast.  30 
 31 
M. Monteiro vraagt waarom de contributie alsnog niet in december kan worden 32 
geïnd. Het kan aan de leden worden uitgelegd dat het dit jaar incidenteel verlaat was 33 
en de afschrijving vervolgens verplaatsen naar december. 34 

- Bente zegt dat dit inderdaad een mogelijkheid is. 35 
- E. Braat zegt dat ze nu al twee jaar later waren. De rente loopt van januari tot 36 

en met december. Als de contributie in juni en in december wordt 37 
afgeschreven, is in één boekjaar een hoge piek met rente. Als het in januari of 38 
februari gebeurd, blijft het gelijk.  39 

- M. Monteiro zegt dat dit geen reden is om ernaar te streven om de contributie 40 
te verlaten. 41 

- Bente zegt dat als terug wordt gegaan naar december er dus sowieso een jaar 42 
is met een piek qua rente. Het is een afweging en daarnaast is ook niet zeker 43 
of het volgend jaar wel eerder gaat lukken. Voor leden is het misschien wel 44 
prettig als het ongeveer gelijk blijft.  45 

- M. Monteiro zegt dat dan niet gezegd moet worden dat het helemaal niet kan. 46 
De volgende penningmeesters kunnen hier ook naar kijken. 47 

- Bente zegt dat ook van de planning kan worden afgeweken. 48 
 49 
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F. Roovers vraagt of van de leden die hun vierjarig lidmaatschap hebben afgesloten 1 
nog wel contributie wordt geïnd. 2 

- Bente zegt dat dit niet het geval is. Na vier jaar worden leden gemaild of ze 3 
nog lid willen blijven en anders worden ze uitgeschreven.  4 

 5 
Renske zegt dat ze nu het Visieverslag per pagina zullen bespreken, afgezien van 6 
het gedeelte over de financiële reserves.  7 
 8 
Pagina 13 9 
Regel 19: M. Monteiro zegt dat ze ook aan docenten kunnen vragen mee te denken 10 
over formele activiteiten en deze koppelen aan lopende vakken. Dan kunnen de 11 
activiteiten vanuit de docenten gepromoot worden en sluiten ze ook weer aan op het 12 
curriculum. 13 

- Renske zegt dat dit als idee genoemd wordt op pagina 16 vanaf regel 14. 14 
- M. Monteiro zegt dat ze dan direct weet hoe het bestuur erover denkt. 15 
- Maroesjka zegt dat ze de workshop positieve psychologie wel via een docent 16 

gepromoot hebben, maar dat deze workshop is afgelast wegens te weinig 17 
aanmeldingen. Het is dus niet duidelijk of het ook daadwerkelijk werkt.  18 

 19 
Pagina 14 20 
Regel 3: M. Monteiro zegt dat op vrijdagmiddag de kamer wordt gesloten voor de 21 
penningmeester en dat in haar jaar de kamer ook al om 14.00 uur gesloten was. Het 22 
is een bescherming voor de penningmeester. 23 

- Bente zet dat ze het er ook bij hebben gezet dat het nadelig is voor de 24 
penningmeester en dat zij nu alsnog tot 18.00 of 19.00 uur aan het werk is op 25 
vrijdagmiddag. 26 

- M. Monteiro zegt dat ze in het verslag erbij kunnen vermelden dat de 27 
penningmeester er echt veel tijd mee kwijt is.  28 

 29 
Regel 30: G. Dodemont vraagt wat het bestuur van de tussenoptie denkt om alleen 30 
collegesheets te laten zien ter promotie. 31 

- Renske zegt dat dat nog niet overwogen is. Dit jaar zijn geen 32 
activiteitensheets getoond en zijn alleen praatjes gehouden bij reizen en het 33 
gala. Dit heeft dit jaar goed gewerkt, omdat de grote activiteiten dan meer 34 
aandacht krijgen, maar Postelein niet te vaak langskomt tijdens colleges. Ze 35 
zegt dat ze de overweging van G. Dodemont toe zal voegen aan het verslag. 36 
Er moet dan wel worden gekeken of de studenten wel voldoende aandacht 37 
aan de sheets besteden, met name bij reizen. 38 

- G. Dodemont zegt dat het eerder als vervanging van de activiteitensheets kan 39 
worden gedaan.  40 

- Renske zegt dat dat inderdaad een overweging is, maar dat zij er dit jaar voor 41 
hebben gekozen om het niet te doen, aangezien dan bij veel colleges 42 
Postelein aanwezig is.  43 

- M. Monteiro zegt dat mensen elkaar soms wel meevragen naar een feestje als 44 
ze dat op de sheets zien, dus soms wordt er wel wat mee gedaan.  45 

- J. Zonneveld dat uit de enquête ook is gebleken dat studenten het niet fijn 46 
vinden, dus dat het besluit van dit jaar wel bevestigd is. 47 

- Renske zegt dat ze de overweging van G. Dodemont wel zullen toevoegen.  48 
 49 
Pagina 15 50 
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Regel 9: J. Zonneveld zegt dat het hier gaat over dat activiteiten duurder gemaakt 1 
kunnen worden en dat de vraag is of leden dan nog wel komen. Hij zegt dat ze deals 2 
kunnen maken met sponsoren, zodat Postelein iets krijgt waarvoor ze niet hoeven te 3 
betalen. Hij zegt dat bijvoorbeeld reclame kan worden geboden tegenover een lagere 4 
prijs of een deal kan worden gesloten met dat een aantal activiteiten per jaar bij een 5 
bedrijf georganiseerd worden. 6 

- Renske zegt dat dat er niet is ingezet, omdat dat al wordt gedaan. 7 
- J. Zonneveld zegt dat ze daar wel meer naar op zoek kunnen gaan. 8 
- Renske zegt dat ze het eraan toe zal voegen.  9 

 10 
Pagina 16 11 
Regel 43: M. Monteiro zegt dat ze laatst van een docent hoorde dat zij mee wilde 12 
denken over het betrekken van pre-master studenten en onderwijskunde studenten. 13 
De docent was I. Molenaar. 14 

- Renske bedankt M. Monteiro voor de tip.  15 
 16 
Renske vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het verslag in zijn geheel. 17 
 18 
J. Zonneveld zegt dat het goed is geschreven. Het financiële gedeelte was goed 19 
uitgelegd en dit begreep iedereen in tegenstelling tot financiële jaarverslagen. 20 

- Renske en Bente bedanken hem.  21 
 22 

7. Stemmen Visieverslag 2014-2015 23 

Vivianne geeft aan dat het Visieverslag 2014-2015 is aangenomen met: 24 
 25 
32 stemmen voor 26 
0 stemmen tegen 27 
3 stemmen blanco 28 
 29 
De ALV klapt 30 
 31 
M. Knoeff komt binnen. 32 
 33 

8. Presenteren kandidaatsbestuur 2015-2016 34 

Vivianne zegt dat ze een tijd terug sollicitatiebrieven en cv’s hebben ontvangen van 35 
sollicitanten. Vervolgens hebben gesprekken met hen plaatsgevonden met de 36 
bestuursleden van de eerste en tweede keuze van functie van de sollicitant. 37 
Daarnaast zat er nog iemand bij vanuit de Raad van Advies en een extern persoon. 38 
Na afloop heeft de sollicitatiecommissie, de Raad van Advies en het bestuur 39 
onafhankelijk vergadert en is tot deze samenstelling gekomen. Het voorgestelde 40 
kandidaatsbestuur zal zich nu presenteren.  41 
 42 
E. Kalberg zegt dat ze 19 jaar oud is en uit Oosterhout bij Breda komt en 43 
tweedejaars regulier student is. Ze heeft dit jaar in de PUB-commissie gezeten. Ze 44 
heeft veel activiteiten bezocht en op deze manier meer inzicht gekregen in de 45 
vereniging. Hierdoor is ze enthousiast geworden voor een bestuursjaar. Ze heeft 46 
gesolliciteerd op de functie van secretaris en is nu voorzitter geworden. Ze zegt dat 47 
deze functie ook goed bij haar past, omdat ze goed is in het overzicht te behouden. 48 
Het lijkt haar een hele interessante, uitdagende functie.  49 

- E. Braat vraagt hoe ze er tegenover staat om voor een volle zaal te praten. 50 
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- E. Kalberg geeft aan dat ze dit wel spannend vindt, maar dat ze dit graag wil 1 
leren en het ziet als een uitdaging. 2 

- E. Braat vraagt wat haar andere leerpunten zijn.  3 
- E. Kalberg zegt dat ze wil leren dingen uit handen te geven, omdat ze dingen 4 

graag goed wil doen en ze dus op zich neemt. Ze wil volgend jaar dus niet te 5 
veel hooi op haar vork nemen. 6 

 7 
M. Ankersmit zegt dat ze 20 jaar is en tweedejaars student is. Ze komt uit een dorpje 8 
vlakbij Doetinchem en woont nu in Nijmegen. Ze is vorig jaar veel naar activiteiten 9 
geweest en zit dit jaar in de Promotiecommissie. Ze is hierdoor meer in aanraking 10 
gekomen met Postelein. Ze heeft gesolliciteerd, omdat ze meer voor de vereniging 11 
wilde doen dan alleen commissiewerk. Ze zegt dat ze als secretaris gestructureerd 12 
zal kunnen werken en het overzicht kan behouden. 13 

- T. van Egmond vraagt wat ze graag wil leren. 14 
- M. Ankersmit zegt dat ze kritiek soms persoonlijk op kan vatten en ze wil de 15 

kritiek meer op de taak kunnen betrekken. 16 
- E. Braat vraagt of ze zin heeft om met het ledenbestand aan de slag te gaan.  17 
- M. Ankersmit zegt dat ze dat wel als een uitdaging ziet.  18 

 19 
P. de Vries zegt dat hij 21 jaar is en uit Terneuzen in Zeeland komt. Hij is bij 20 
Postelein twee jaar commissiehoofd van de mannencommissie geweest. Hij heeft 21 
hierbij veel meegekregen over begrotingen en financiën en hierdoor ervaring 22 
opgedaan. Ook door middel van de kascontrolecommissie heeft hij inzicht gekregen 23 
in wat de penningmeester doet. Hij zegt dat hij ook de financiële situatie van volgend 24 
jaar als een uitdaging ziet en dat hij er veel van kan leren.  25 

- M. Monteiro zegt dat ze hem heeft meegemaakt als mentorkindje. Ze vraagt 26 
hoe hij denkt na het stappen nog zijn ogen open kan houden om het geld te 27 
tellen. 28 

- P. de Vries zegt dat hij denkt dat koffie vast zal helpen. Als hij echt geen 29 
concentratie heeft, zal hij het uitstellen naar een ander moment waarop hij wel 30 
helder kan denken. 31 

- M. Böhm vraagt waar hij het meest zin in heeft.  32 
- P. de Vries zegt dat hij er zin in heeft om met z’n zessen aan de slag te gaan 33 

en hij heeft zin om de financiële situatie aan te gaan pakken. 34 
- M. Monteiro zegt dat het soms lastig is als er geen geld is om iets te 35 

organiseren. Ze vraagt hoe hij zal reageren op zo’n situatie. 36 
- P. de Vries zegt dat G. Dodemont hem heeft getraind om ‘nee’ te zeggen en 37 

dat hij dat veel heeft geoefend. Hij zegt dat hij het jammer vindt om nee te 38 
zeggen, maar niet moeilijk. Hij zegt dat hij zo vaak mogelijk ja zal zeggen, 39 
maar als er geen geld is, zal hij sowieso nee zeggen.  40 

- J. Zonneveld zegt dat G. Dodemont hem erin heeft getraind, maar dat zij ook 41 
degene is die geld van hem wil. 42 

- P. de Vries zegt dat hij daar nu ook wel nee tegen kan zeggen. 43 
- J. Zonneveld vraagt hoe hij het vindt dat hij als enige man in het bestuur zit. 44 
- P. de Vries zegt dat hij heeft gezien hoeveel plezier J. Zonneveld erin had, dus 45 

dat het wel goed zal komen.  46 
 47 
V. van de Pol zegt dat ze 19 is en volgende week 20 jaar wordt. Ze komt uit Boven-48 
Leeuwen en woont nu anderhalf jaar in Nijmegen. Ze zit in haar tweede jaar en zit in 49 
de Promotiecommissie en Voorlichtingen- en Meeloopdagencommissie. Ze vindt het 50 
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heel leuk bij Postelein en daarom heeft ze ook gesolliciteerd. Ze zegt dat ze bij de 1 
functie Commissaris PR haar enthousiasme kwijt kan en mensen om zich heen 2 
heeft. Ze kan er ook veel van leren. De sponsoring en de PosteleinPost vindt ze 3 
spannend maar wel uitdagend.  4 

- J. Zonneveld vraagt wat ze spannend vindt aan de PosteleinPost. 5 
- V. van de Pol zegt dat ze dat nog nooit heeft gedaan en dat ze niet heel 6 

technisch is. Ze heeft al verhalen gehoord over InDesign en dat dat niet altijd 7 
je beste vriend is. Ze vindt het wel leuk spannend. Met acquisitie heeft ze ook 8 
geen ervaring, maar ze wil zich hier wel voor inzetten.  9 

- E. Braat vraagt of ze bij sponsoren extra geld kan weten te krijgen. 10 
- V. van de Pol zegt dat ze dat moeilijk vindt om te zeggen, omdat ze geen 11 

ervaring ermee heeft. Ze gaat wel echt haar best ervoor doen. In het begin zal 12 
het moeilijk zijn, maar ze wil er hard voor werken.  13 

 14 
G. Dodemont zegt dat ze 21 jaar oud is en derdejaars ALPO-student is. Ze is dit jaar 15 
commissiehoofd van de Promotiecommissie. Ze heeft heel veel gezichten voorbij 16 
zien komen en is veel op activiteiten geweest. Ze mag dit jaar dus hopelijk de functie 17 
van commissaris formeel uitvoeren en dit past goed bij haar. Ze is heel bevlogen en 18 
enthousiast en ze is gepassioneerd over het onderwijs. Ze wil graag iets 19 
vakinhoudelijks toevoegen.  20 

- M. Monteiro zegt dat ze ALPO-student is en dat dat best druk is. Ze vraagt 21 
hoe ze dit wil combineren. 22 

- G. Dodemont zegt dat ze daarom heel bewust dit jaar in het bestuur wilde. 23 
Volgend jaar doet ze, net als P. de Vries, alleen het universiteitsgedeelte van 24 
de studie. Het was een heel gedoe, maar inmiddels is alles geregeld. 25 

- M. Monteiro vraagt of ze misschien formele activiteiten voor ALPO-studenten 26 
wil organiseren. 27 

- G. Dodemont zegt dat ze daar nog niet over na heeft gedacht. De Pabo heeft 28 
wel sinds twee maanden een studievereniging waar eventueel kansen bij 29 
kunnen liggen. Verder moet ze zich nog oriënteren.  30 

- E. Braat zegt dat het een functie is waar veel veranderingen in plaats vinden 31 
op het moment.  32 

- G. Dodemont zegt dat ze daar heel blij mee is. Ze houdt niet van een strakke 33 
planning en alles volledig voorbereiden. Improviseren vindt ze leuk en zo staat 34 
ze ook voor de klas. Dat is haar ding.  35 

 36 
R. van Asperen zegt dat ze 20 jaar oud is en uit Den Bosch komt. Ze is dit jaar 37 
eerstejaars student en dit is ook haar eerste jaar bij Postelein. Ze is het afgelopen 38 
jaar heel betrokken geraakt bij Postelein. Dit is bij de introductie al begonnen, omdat 39 
haar mentorpapa in het bestuur zat. Ze voelt zich thuis bij Postelein en het lijkt haar 40 
heel leuk om dit ook op andere leden over te brengen en om iets meer te doen voor 41 
de vereniging. Commissaris informeel lijkt haar heel leuk, omdat ze haar 42 
enthousiasme kwijt kan. Op de activiteiten kan ze veel mensen leren kennen en ze 43 
kan haar energie in de functie kwijt.  44 

- E. Braat vraagt hoe ze overzicht gaat houden over alle commissies.  45 
- R. van Asperen zegt dat ze perfectionistisch en gestructureerd te werk gaat en 46 

dat ze overzicht houden leuk vindt om te doen.  47 
- M. Monteiro zegt dat ze heel veel dingen mag organiseren. Ze vraagt of er iets 48 

is waar ze specifiek naar uit kijkt.  49 
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- R. van Asperen zegt dat ze nog geen kandidaatsbestuur zijn en nog geen 1 
beleidsplan hebben, maar dat ze het leuk vindt om een activiteit te doen 2 
waarbij ze met veel mensen iets samen kunnen doen. Het lijkt haar allemaal 3 
heel leuk.  4 

 5 

9. Stemmen kandidaatsbestuur 2015-2016 6 

Vivianne geeft aan dat gestemd zal worden over het voorgestelde 7 
kandidaatsbestuur. Wanneer wordt voorgestemd, is dit voor het 8 
kandidaatsbestuurslid. Wanneer wordt tegengestemd, is dit tegen het 9 
kandidaatsbestuurslid. Wanneer blanco wordt gestemd, telt de stem alleen mee voor 10 
het quorum.  11 
 12 
Quorum: 36 13 
 14 
E. Kalberg 15 
Stemmen voor 34 16 
Stemmen tegen 0 17 
Stemmen blanco 2 18 
 19 
M. Ankersmit 20 
Stemmen voor 32 21 
Stemmen tegen 0 22 
Stemmen blanco 4 23 
 24 
P. de Vries 25 
Stemmen voor 33 26 
Stemmen tegen 0 27 
Stemmen blanco 3 28 
 29 
V. van de Pol 30 
Stemmen voor 32 31 
Stemmen tegen 0 32 
Stemmen blanco 4 33 
 34 
G. Dodemont 35 
Stemmen voor 32 36 
Stemmen tegen 0 37 
Stemmen blanco 4 38 
 39 
R. van Asperen 40 
Stemmen voor 30 41 
Stemmen tegen 0 42 
Stemmen blanco 6 43 
 44 
Vivianne geeft aan dat het kandidaatsbestuur is aangenomen. 45 
 46 
De ALV klapt. 47 
 48 
M. Mostard komt binnen 49 

 50 
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10. W.V.T.T.K.  1 

Er is geen W.V.T.T.K.  2 
 3 

11. Rondvraag 4 

- E. Braat feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze zegt dat ze een mooi jaar 5 
tegemoet zullen gaan en ze kijkt uit naar 1 oktober. Ze vraagt aan het huidig 6 
bestuur hoe dit voelt. 7 

o Vivianne zegt dat het heel raar is en dat het zowel leuk als niet leuk is. 8 
o Sanneke zegt dat ze wel heel trots zijn op het kandidaatsbestuur.  9 

- J. Zonneveld zegt dat hij dit namens E. Mulder vraagt. Hij zegt dat ze volgend 10 
jaar kennis zullen maken met het SOFv en dat het daar de gewoonte is een 11 
abc’tje te doen. Hij vraagt het kandidaatsbestuur dit te doen. 12 

o A is voor alles, omdat je bij Postelein alles uit je studententijd kunt 13 
halen. 14 

o B is van bestuur, want dat worden ze volgend jaar. 15 
o C is van contributie, want daar gaat van alles mee gebeuren. 16 
o D is van dansen op de borrels en feesten.  17 
o E is van efficiënt, want dat woord hebben ze al vaak gebruikt. 18 
o F is van fantastisch, want dat is Postelein. 19 
o G is van groot. 20 
o H is van hoera, omdat Postelein twintig jaar bestaat. 21 
o I is van intrinsieke motivatie, want dat hebben ze allemaal. 22 
o J is van janken, maar dat hoeven ze vandaag niet te doen. 23 
o K is van klein, want het blijft een studie over kinderen. 24 
o L is van lol, want dat zullen ze volgend jaar veel hebben. 25 
o M is van meiden, want daar zijn er veel van bij Postelein. 26 
o N is van nieuw, vanwege de veranderingen omtrent commissaris 27 

formeel. 28 
o O is van onverdeeld. 29 
o P is van Postelein. 30 
o Q is van quorum, omdat ze waarderen dat er vanavond zo’n grote 31 

opkomst is. 32 
o R is van R. van Asperen, omdat ze het zo goed heeft gedaan. 33 
o S is van samen, omdat ze het met z’n zessen gaan doen. 34 
o T is van trouw. 35 
o U is van ups en downs, want die zullen ze alle twee krijgen volgend 36 

jaar. 37 
o V is van vrouwen, omdat ze volgend jaar met vijf vrouwen en één man 38 

zullen zijn.  39 
o W is van wijn, omdat er daar een aantal van genuttigd zullen worden 40 

volgend jaar.  41 
o X is een rottige letter en staat voor het X-chromosoom, omdat we die 42 

allemaal hebben. 43 
o Y is van ijverig, want dat zijn ze allemaal.  44 

- J. Zonneveld feliciteert het kandidaatsbestuur, ook namens E. Mulder en 45 
wenst ze veel succes. 46 

- T. van Egmond wenst het kandidaatsbestuur veel succes. 47 
- M. Mostard feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze vraagt wat hun plannen zijn 48 

voor vanavond. 49 
o E. Kalberg zegt dat ze graag wat met iedereen willen drinken. 50 
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o V. van de Pol zegt dat de A natuurlijk ook voor alcohol staat. 1 
- M. Kunst feliciteert het kandidaatsbestuur en wenst hen veel plezier en 2 

succes. 3 
- G. van Loon sluit zich aan bij alle felicitaties.  4 
- M. Monteiro feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze zegt namens de rest van de 5 

Raad van Advies dat ze veel vertrouwen in het kandidaatsbestuur hebben en 6 
dat het leuk was om te zien hoe enthousiast ze vertelden. Ze kijkt er nu al 7 
naar uit om met hen te kletsen en alle ideeën te horen. 8 

- M. Ankersmit bedankt iedereen voor de felicitaties. 9 
o De rest van het kandidaatsbestuur sluit zich hierbij aan.  10 

 11 

12. Sluiting 12 

Vivianne sluit om 20.31 uur de vergadering. 13 


